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۲۹۴۲ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ین رپس ور شیپ رد ار ام )۱(فاصم ردنا
ین ربخ فد و یان زا ار ام )۲(عامس ردنا و

میقشع یاپ کاخ ام ،میقشع یانف دوخ ام
ین رگد ،لک میقشع ،وت رب یوت میقشع

میدرگ قشع هلمج ام ،میدرونرد وچ ار دوخ
ین رظن هیام زج ،ددرگ )۴(هدوس وچ )۳(همرس

دش ضرغ لد و ناج ،دش )۵(ضرع وک مسج ره
ین رتب یگدرسفا ز اهضرم زک زادگب

شزاون نآ قشع زو ،شزادگ نآ صرح زا
ین رگج ارم ،دش نوخ منورد رگج یراب

نم لد دش هراوآ و ،نم لد دش هراپدص
ین رثا لد ز نم رد ییوجب رگا زورما

دزادگیم زور ره ،نک هگن هم صرق رد
ین رمق کلف ردناک ،ییوگ )۶(قاحم رد ات

jدشاب سمش برق زا هم نآ یرترغ
ین رنه نانچ شکیل ،دشاب )۷(تفز دعب رد

برطم تسرف هرهز اهناج رهب ز اهاش
ین رت فد و یان نیا اهناج عامس )۸(وفک

دمآ زجاع سمش نوچ !؟دوب هچ هرهز هک ین ین
ین روخ و گنچ چیه رد )۹(هرارح نیا دروخرد

۸۳۶ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم
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۸۳۶ٔ هرامش یعابر ،سمش ناوید ،یولوم

دنیاشگب ترب هار یور هار رگ
دنیارگب تیتسه هب یوش تسین رو

ملاع رد یجنگن ،یوش تسپ رو
دنیامنب وت هب وت یبارت هاگناو

۵۹۳ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

... دوبرب شباوخ و دنام رظتنم بش زا یضعب و دوب هدرک تراشا یک یقاثو نادب قوشعمٔ هدعو دیما رب دمایب بش یک قشاع نآ تیاکح

شیپ مایا رد تس هدوب یقشاع
شیوخ دهع ردنا دهع نابساپ

دوخ هام لصو دنب رد اهلاس
دوخ هاشنهاش )۱۰(تام و تامهاش

دوب هدنبای هدنیوج تبقاع
دوب هدنیاز ربص زا جرف هک

ایب بشماک وا رای یزور تفگ
ایبول وت یپ زا متخپب هک

بشمین ات نیشن هرجح ن�ف رد
بلط یب نم بشمین میایب ات

درک شخب اهنان و درک نابرق ،درم
درگ ریز زا شهَم دمآ دیدپ نوچ

)۱۱(راد ْمُرگ نآ تسشن هرجح نآ رد بش

راغ رای نآٔ هدعو دیما رب

وا رای دمآ لی�للا فصن دعب
وا رادلد نآ هنادْعَوْلا ُقِداص

دید هتفخ هداتف ار دوخ قشاع
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دید هتفخ هداتف ار دوخ قشاع
دیرد وا نیتسآ زا یکدنا

درک بیج ردنا شدنچ )۱۲(یناگدرگ
درن زابیم ،نیا ریگ ،یلفط وت هک

دیهجرب قشاع باوخ زا رحس نوچ
دیدب ار اه ناگدرگ و نیتسآ

تسافو و قدص همه ام هاش :تفگ
تسام ز مه نآ ،دسریم ام رب هچنآ

مینمیا نیز ام باوخیب لد یا
مینزیم )۱۴(کبوچ ماب رب )۱۳(سَرَح نوچ

تسکش )۱۵(نَحْطِم نیرد ام ناگدرگ
تسا کدنا دوخ مغ زا مییوگ هچ ره

ارجام )۱۷(ی�ص نیا دنچ )j)۱۶ذاع
ار هناوید نیزا دعب هد مک دنپ

دونش نارجهٔ هوشع مهاوخن نم
؟دومزآ مهاوخ دنچ ،مدومزآ

تس یگناوید و شروش ریغ هچره
تس یگناگیب و یرود هر نیردنا

ار ریجنز نآ میاپ رب هنب نیه
ار ریبدت ٔهلسلس مدیرد هک

)۱۹(ملِبْقُم راگن )۱۸(ِدعَج نآ ریغ

ملسگب ،یرآ ریجنز دص ود رگ

تسین تسار ردارب یا سومان و قشع
تسیاَم قشاع یا سومان رد رب

موش نایرع نم هک دمآ نآ تقو
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موش نایرع نم هک دمآ نآ تقو
موش ناج رسارس مراذگب شقن

ایب هشیدنا و مرش ودع یا
ایح و مرشٔ هدرپ مدیرد هک

یيوداج زا ناج باوخ هتسبب یا
یيوت ملاع رد هک ارای لدتخس

راشفیم و ریگ ربص یولگ نیه
راوس یا قشع لد ددرگ ُکنُخ ات

؟شلد ددرگ کنخ یک ،مزوسن ات
شلزنم و نادناخ ام لد یا

زوسب ،یزوسیمه ار دوخ ٔهناخ
)۲۰(؟زوُجَیj :دیوگب وک سک نآ تسیک

تسم ریش یا ار هناخ نیا زوسب شوخ
تسا )۲۱(رتیلوا نینچ قشاع ٔهناخ

منک هلبق ار زوس نیا نیزا دعب
منشور شزوس هب نم معمش هکناز

ردپ یا بشما راذگب ار باوخ
رذگ ناباوخیب یوک رب یبش کی

دناهتشگ نونجم هک ار اهنیا رگنب
دناهتشُک )۲۲(تلصُو هب هناورپ وچمه

قشع قرغ ناقلخ یتشک نیا رگنب
قشع قلح ییوگ تشگ ییاهدژا

ابرلد دیدپان ییاهدژا
ابرهک وا ار هوک نوچمه لقع
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ابرهک وا ار هوک نوچمه لقع

وزا دش هگآک راطع ره لقع
وج بآ ردنا تخیر ار )۲۳(اههلبط

دبا ات ییاینرب وج نیزک ور
دََحاً اْوُفک ُهَلً اّقَح نُکَی ْمَل

نیبب و یاشگب مشچ )۲۴(ر�وَزُم یا
؟نیا و نآ منادنیم :ییوگ دنچ

آرب یمورحم و )۲۵(قَْرز یابو زا
آرد یمویق و یح ناهج رد

دوش منیبیمه منیبیمن ات
دوب منادیم تاه منادن نیو

شاب شخبیتسم و یتسم زا رذگب
شاوتْسِا رد نک لقن )۲۶(ن�وََلت نیز

تسا سب ؟یتسم نیدب وت یزان دنچ
تسه تسم نادنچ یوک ره رس رب

رای تسمرس دوش رُپ ملاع ود رگ
راوخ تسین کی نآ و دنشاب کی هلمج

ییراوخ دباین یرایسب ز نیا
ییران یتسرپنت دوب هک راوخ

باتفآ رون ز دش رپ ناهج رگ
؟باهتلاشوخ )۲۷(فَت نآ راوخ دوب یک

مارخ رتjاب هلمج نیا اب کیل
مار و دوب عساو �ا ُضرا کنوچ

تسا )۲۸(بَهَْشا زاب وچ یتسم نیا هچرگ
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تسا )۲۸(بَهَْشا زاب وچ یتسم نیا هچرگ
تسه سدق نیمز رد یو زا رترب

زایتما ردنا وش یلیفارس ور
زاستسم و تسم و حورٔ هدنمَد رد

دش هشیدنا )۲۹(حازم لد نوچ ار تسم
دش هشیپ منادن نآ و منادن نیا

؟تسیچ رهب منادن نآ و منادن نیا
تسیک ،مینادیم کنآ ییوگب ات

نخس رد دشاب تبث رهب یفن
نک زاغآ تبث ز و راذگب یفن

راذگاو نیه نآ تسین و نیا تسین
رآ شیپ ار نآ تسا تسه نآ هکنآ

تسرپ یتسه نامه و راذگب یفن
تسم کرت ناز ردپ یا زومآ رد نیا

۲۱۸۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

دوش ادیپ یقمحا لاثم رو
دوب نشور وا شیپ بش تملظ

تسرتیرات و )۳۰(رتِملظُم بش ز وک
تسرختملظ )۳۱(یقَش شافخ کیل

زور رون اب نک یوخ کدنا کدنا
زورفیب ینامب یشافخ هنرو

تس یلکشم و لاکِش اج ره قشاع
تس یلبقُم غارچ اج ره نمشد

شلد دیوج ناز لاکشا تملظ
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شلد دیوج ناز لاکشا تملظ
شلصاح دیامن رتنوزفا هک ات

دنک لکشم نآ لوغشم ار وت ات
دنک لفاغ دوخ تشز داهن زو

۷۳۷ تیب ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسین م�عا دض یفن زج نامز نیا
تسین مادیب یمد تاشن نیردنا

گنج نادیم :فاصم )۱(
دورس ،انغ ،شوخ زاوآ :عامس )۲(
دوریم راک هب اهکلپ و اههژم ندرک هایس یارب و دیآیم تسدهب برس روفلوس ای نهآ روفلوس زا هک گنرهایس یدرگ :همرس )۳(
هدشمرن ،هدشهدییاس :هدوس )۴(
دشاب ریغ هب مئاق هچنآ ،دشاب هتشادن اقب و ماود هک یزیچ :ضرع )۵(
یرمق هام رخآ ،دوشیمن هدید هام هک یرمق هام رخآ بش هس :قاحُم )۶(
ربتس ،هبرف ،تشرد :تفز )۷(
.اتمه ،دننام ،ریظن ،لثم :وفک )۸(
قشع روش :هرارح )۹(
 و تسا هتفرگ رارق فیرح یاه هرهم سرریت رد هاش هک تسا یتقو نآ و دراد ینعم کی جنرطش رد تام و تامهاش  :تام و تامهاش )۱۰(
.دننک عافد وا زا دنناوت یم یدوخ یاه هرهم هن و دزیرگب یا هناخ هب دناوت یم هن
نیگهودنا :راد ْمُرگ )۱۱(
ودرگ :ناگدرگ )۱۲(
نابهگن :سَرَح )۱۳(
.دیآ راک هب یقیسوم رد نزو ظفح یارب هک یبوچ زین و دنتخاون یم لبط رب هک یهاتوک بوچ .تسا کچوک بوچ ینعم هب ظفل رد :کبوچ )۱۴(
ایسآ :نَحْطِم )۱۵(
رگتم�م ،هدننک شنزرس :لِذاع )۱۶(
ندز گناب :�َص )۱۷(
قوشعم فلز :دعَج )۱۸(
تخب کین :لِبْقُم )۱۹(
)۲۰( jتسین زیاج :زوُجَی
رتراوازس :رتیلوا )۲۱(
لاصو ،ندیسر :تلصُو )۲۲(
هچقودنص :هلَبط )۲۳(
وگغورد ،راّکم ،رگ هلیح :ر�وَزُم )۲۴(
ریوزت و هلیح :قَْرز )۲۵(
لاح رییغت ،ندش گنر هب گنر :ن�وََلت )۲۶(
ترارح :فَت )۲۷(
دیفس زاب :بَهَْشا زاب )۲۸(
یخوش :حازم )۲۹(
کیرات :ِملظُم )۳۰(
زور هیس :یقش )۳۱(


